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ABSTRAK

PENGARYH FILTER UDARA BERBAHAN ZEOLIT DAN FLY ASH
(BATU BARA) TERAKTIVASI HCL-FISIK TERHADAP PRESTASI

MESIN SEPEDA MOTOR 4-LANGKAH

Oleh

Abdul Aziz

Menurut Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) Kementrian Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) cadangan minyak Indonesia hanya bisa
bertahan hingga tahun 2028. Menanggapi permasalahan tersebut, salah satu
cara adalah menghemat penggunaan bahan bakar minyak dengan
memanfaatkan fly ash batubara dan zeolit alam sebagai penyaring udara (filter)
kendaraan. Zeolit dan fly ash memiliki kemampuan menangkap uap air dan gas
nitrogen dalam udara, sehingga proses pembakaran menjadi lebih sempurna
dan meningkatkan prestasi mesin menjadi lebih baik.
Di dalam zeolit dan fly ash terdapat zat pengotor sehingga perlu dilakukannya
aktivasi HCl untuk membersihkan zat pengotor tersebut. kemudian zeolit dan
fly ash dibuat berbentuk bulat dengan ketebalan 3mm dan berdiameter 10mm
dan disusun menyerupai bentuk filter asli dari kendaraan motor uji. Temperatur
aktivasi fisik (pengovenan) pelet zeolit dan fly ash yang digunakan 150oC,
175oC, 200oC dan 225oC. Konsentrasi kimia yang digunakan normalitas HCl
0,25N, 0,5N, 0,75N, 1N, 1,5N dan 2N. Dengan komposisi zeolit dan fly ash
Z0:F100, Z25:F75, Z50:F50, Z75:F25 dan Z100:F0. Penelitian ini
menggunakan 4 variasi pengujian yaitu pengujian jalan, pengujian stasioner,
pengujian akselerasi dan pengujian emisi gas buang.
Filter komposisi terbaik adalah filter Z75:F25 total persentasi sebesar 55,09%.
Filter aktivasi kimia HCl terbaik adalah filter 1N total persentasi sebesar
75,74%. Filter temperatur aktivasi fisik (pengovenan) terbaik adalah filter
225oC total persentasi sebesar 58,31%. Pada pengujian emisi gas buang kadar
gas CO terbaik filter Z75:F25 1N 225oC sebesar 0,47% pada 2500rpm.
Penurunan kadar HC terbaik filter Z75:F25 1N 225oC sebesar 37,3ppmpada
2500rpm dan peningkatan gas CO2 terbaik filter alami 0,84% pada 2500rpm,
0,98% pada 4500rpm.
Kata kunci : Filter udara zeolit dan fly ash, aktivasi HCl, Prestasi sepeda motor



 

PENGARUH FILTER UDARA BERBAHAN ZEOLIT DAN FLY ASH 

(BATUBARA) TERAKTIVASI HCl-FISIK TERHADAP PRESTASI 

MESIN SEPEDA MOTOR 4 LANGKAH 

 

 

 

Oleh 

ABDUL AZIZ 

 

Skripsi 

 

Sebagai satu syarat untuk mencapai gelar 

SARJANA TEKNIK 

 

Pada 

 

Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung 

 

 

 

 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2018 

 







 



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Punggur pada tanggal 04 April 1994.

Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan

Bapak Zainuri dan Ibu Sunatyah. Penulis menyelesaikan

pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 03 Tanggul Angin

Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2006, pendidikan

Sekolah Menengah Pertama di SMP TMI Raudhatul Qur’an Mulyojati 16 C Kota

Metro pada tahun 2009, pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Lampung

Timur Tahun 2012, dan pada tahun 2012 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa

Teknik Mesin Universitas Lampung melalui Seleksi Nasional Masuk Perguruan

Tinggi Negeri (SNMPTN).

Selama menjadi mahasiswa, penulis juga aktif dalam organisasi internal kampus,

yaitu sebagai pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin (HIMATEM)

sebagai Anggota Bidang Kerohanian pada tahun 2013-2014, menjadi pengurus

Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin (HIMATEM) sebagai Kepala Divisi Islam

pada tahun 2014-2015, menjadi pengurus UKMF Cremona Fakultas Teknik

sebagai Pimpinan Pemasaran pada tahun 2013-2014.

Pada bidang akademik, penulis melaksanakan Kerja Praktik (KP) di PT. Great

Giant Peneaple yang berlokasi di Lampung Tengah pada tahun 2015. Pada tahun

2017 penulis melakukan penelitian pada bidang Konversi Motor Bakar dengan



vii

judul tugas akhir “Pengaryh Filter Udara Berbahan Zeolit Dan Fly Ash (Batu

Bara) Teraktivasi Hcl-Fisik Terhadap Prestasi Mesin Sepeda Motor 4-Langkah”

dibawah bimbingan Bapak Ir. Herry Wardono, M.Sc. dan Bapak A. Yudi Eka

Risano, S.T., M.Eng.



Motto

Allah SWT, ya Tuhanku... Buatlah aku menjadi manusia yang

mampu mewujudkan impianku, kuatkan pundakku agar orang-

orang yang saya cintai mampu meletakkan impiannya padaku

serta mewujudkannya, dan yang dapat bermanfaat bagi semua.

‘’ Never Give Up’’

‘’Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan

kesanggupannya’’

(Q.S. Al-baqarah : 286)

‘’ wahai orang-orang yang beriman mintalah pertolongan melalui

sabar dan shalat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang

sabar. Dan benar-benar akan kami uji kamu dengan sedikit

ketakutan, kelaparan dan kekurangan buah-buahan, dan berilah

kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, (yaitu) yang

mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-

Nya kami kembali’’

(Q.S. Al-Baqarah: 155-156)



SANWACANA

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa

melimpahkan rahmat dan hidayah, serta inayah-Nya kepada penulis sehingga

penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir dengan mempersembahkan

judul “Pengaruh Filter Udara Berbahan Zeolit dan Fly Ash (Batubara)

Teraktivasi HCl-Fisik Terhadap Prestasi Mesin Sepeda Motor 4 Langkah”

dengan sebaik-baiknya.

Sholawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan seluruh alam Nabi

Muhammad SAW, sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu istiqomah

diatas jalan agama islam hingga hari ajal menjemput.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis banyak mendapat  bimbingan, motivasi

dan bantuan baik moral maupun materi oleh banyak pihak. Untuk itu dengan

sepenuh ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada  :

1. Bapak Prof. Dr. Suharno, M.Sc., selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas

Lampung beserta staff dan jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



x

2. Bapak Ahmad Suudi, S.T.,M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin

Universitas Lampung.

3. Bapak Harnowo Supriadi, S.T.,M.T selaku Sekretaris Jurusan Teknik Mesin

Universitas Lampung.

4. Bapak Ir. Herry Wardono, M. Sc., selaku dosen pembimbing utama tugas

akhir ini, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan

mengarahkan serta, memberikan perhatian sehingga penulis dapat menyusun

laporan skripsi ini menjadi lebih baik dan dapat menyelesaikan studi S1.

5. Bapak A.Yudi Eka Risano, S.T., M.Eng., selaku Dosen Pembimbing II yang

telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan

guna menyelesaikan laporan skripsi ini menjadi lebih baik, serta memberikan

kesempatan bagi penulis untuk membantu beliau menjadi asisten dan

mengabdi di Laboratorium Motor Bakar Universitas Lampung.

6. Bapak Dr. Amrizal,S.T.,M.T. selaku dosen pembahas yang telah banyak

memberikan kritik dan saran yang bermanfaat bagi penulis.

7. Seluruh dosen Jurusan Teknik Mesin Universitas Lampung berkat ilmu yang

telah diajarkan kepada penulis selama penulis menjalani masa studi di

perkuliahan.

8. Staf Akademik serta Asisten Laboratorium yang telah banyak membantu

kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Ibuku tercinta Sunatyah dan Bapakku Zainuri yang tak pernah henti-hentinya

memberikan dukungan moril dan materilnya serta doa dan kasih sayangnya.

10. kakandaku tercinta Iftakhuddin dan Reni Fatkhul Hayati atas bantuan, serta

dukungan motivasi yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.



xi

11. Saudaraku tercinta ma’had Al-Kahfi Nur Azizah, Anwar huda, Nafian Fais,

Yusup dll yang selalu memberikan dukungan baik berupa doa maupun

materil dan kepada saudariku tersayang Munawwarah yang telah menjadi

penyemangat serta inspirator bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir

ini.

12. Seluruh rekan-rekan Griya 77 terimakasih atas kebersamaannya. Semoga

Silaturahmi kita akan tetap terjaga sampai kapanpun.

13. Seluruh rekan-rekan teknik mesin khususnya rekan seperjuangan angkatan

2012, Dedi, Fariz, Dara, Anggun, Purnadi, Opi dll yang tidak dapar saya

sebutkan semua, terimakasih untuk kebersamaan yang telah dijalani. Tiada

kata yang dapat penulis utarakan untuk mengungkapkan perasaan senang dan

bangga menjadi bagian dari angkatan 2012.“Salam Solidarity Forever”.

14. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yang

tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan,

oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua

pihak. Akan tetapi, sedikit harapan semoga yang sederhana ini dapat berguna dan

bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 16 Mei 2018

Penulis,

Abdul Aziz
NPM. 1215021001



xi

DAFTAR ISI

ABSTRAK ........................................................................................................i

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ii

HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................iii

HALAMAN PENGESAHAN ..........................................................................iv

PERNYATAAN PENULIS .............................................................................v

RIWAYAT HIDUP ..........................................................................................vi

HALAMAN MOTO .........................................................................................viii

SANWACANA .................................................................................................ix

DAFTAR ISI .....................................................................................................xii

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................xiv

DAFTAR TABEL ............................................................................................xvi

BAB I. PENDAHULUAN.................................................................................

A. Latar Belakang ...................................................................................1

B. Tujuan ................................................................................................3

C. Batasan Masalah ................................................................................4

D. Sistematika Penulisan ........................................................................4

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....................................................................

A. Bahan Bakar dan Proses Pembakaran ...............................................6

B. Gas Buang Motor Bensin ..................................................................12

C. Parameter Prestasi Mesin ...................................................................13



xiii

1. Konsumsi Bahan Bakar ..............................................................14

2. Kadar Gas Buang ........................................................................14

3. Tenaga Mesin .............................................................................14

D. Normalitas .........................................................................................15

E. Zeolit ..................................................................................................15

F. Fly Ash Batu Bara .............................................................................17

G. Pengaruh Aktivasi Terhadap Zeolit dan Fly Ash ..............................19

1. Aktivasi Fisik...............................................................................19

2. Aktivasi Kimia ............................................................................19

BAB III. METODE PENELITIAN ................................................................

A. Alat dan Bahan Penelitian ................................................................21

B. Persiapan Alat dan Bahan ..................................................................31

C. Prosedur Pengujian ............................................................................35

D. Diagram Alir Penelitian .....................................................................39

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ........................................................

A. Hasil ...................................................................................................42

B. Analisis ..............................................................................................62

BAB V. SIMPULAN DAN SARAN ................................................................

A. Simpulan ............................................................................................64

B. Saran ..................................................................................................65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



xiv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mesin 4-Langkah .............................................................................9

Gambar 2. Diagram P.V motor bensin 4-Langkah............................................11

Gambar 3. Batu zeolit alam clinoptilolite..........................................................16

Gambar 4. Fly ash batubara ..............................................................................17

Gambar 5. Sepeda motor ...................................................................................22

Gambar 6. Timbangan digital ...........................................................................23

Gambar 7. Penumbuk zeolit .............................................................................23

Gambar 8. Ampia .............................................................................................24

Gambar 9. Stopwatch ........................................................................................24

Gambar 10. Oven ..............................................................................................25

Gambar 11. Kompor Listrik ..............................................................................25

Gambar 12. Cetakan pelet ................................................................................26

Gambar 13. Tabung Bensin ..............................................................................26

Gambar 14. Tachometer ....................................................................................27

Gambar 15. Kemasan pelet filter ......................................................................27

Gambar 16. pH Meter........................................................................................28

Gambar 17. Zeolit alam ....................................................................................28

Gambar 18. Fly ash ...........................................................................................29

Gambar 19. HCl ................................................................................................29

Gambar 20. Air Rendaman Zeolit ....................................................................30



xv

Gambar 21. Tepung tapioka ...............................................................................30

Gambar 22. Air Aquades ....................................................................................31

Gambar 23 Grafik data komposisi campuran zeolit dan fly ash terhadap konsumi

bahan bakar pada uji jalan kendaraan uji ........................................43

Gambar 24. Grafik data komposisi campuran zeolit dan fly ash terhadap waktu

tempuh pada uji akselerasi kendaraan uji .......................................45

Gambar 25. Grafik data komposisi campuran zeolit dan fly ash terhadap

konsumsi bahan bakar pada uji stasioner kendaraan uji ..................46

Gambar 26. Grafik data nilai konsentrasi kimia HCl terhadap Konsumsi bahan

bakar pada uji berjalan kendaraan uji ..............................................48

Gambar 27. Grafik data nilai konsentrasi kimia HCl terhadap waktu tempuh pada

uji akselerasi kendaraan uji..............................................................49

Gambar 28. Grafik data nilai konsentrasi kimia HCl terhadap konsumsi bahan

bakar pada uji stasioner kendaraan uji .............................................52

Gambar 29. Grafik data pengaruh temperatur terhadap konsumsi bahan bakar

pada uji berjalan kendaraan uji ........................................................54

Gambar 30. Grafik data pengaruh temperatur terhadap waktu tempuh pada uji

akselerasi kendaraan uji ...................................................................55

Gambar 31. Grafik data pengaruh temperatur terhadap konsumsi bahan bakar

pada uji stasioner kendaraan uji.......................................................57

Gambar 32. Grafik data pengaruh filter buatan terhadap kadar HC gas buang ..58

Gambar 33. Grafik data pengaruh filter buatan terhadap kadar CO2 gas buang .59

Gambar 34. Grafik data pengaruh filter buatan terhadap kadar CO gas buang ..60



xvi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi dan klasifikasi Fly ash .......................................................18

Tabel 2. Data pengujian komposisi campuran zeolit dan fly ash terhadap konsumi

bahan bakar pada uji jalan kendaraan.................................................43

Tabel 3. Data pengujian pengaruh komposisi campuran zeolit dan fly ash terhadap

waktu tempuh pada uji akselerasi kendaraan uji ...............................44

Tabel 4. Data pengujian pengaruh komposisi campuran zeolit dan fly ash terhadap

konsumsi bahan bakar pada kondisi stasioner kendaraan ..................46

Tabel 5. Data pengujian pengaruh aktivasi kimia HCl terhadap konsumsi

bahan bakar pada uji jalan kendaraan uji............................................47

Tabel 6. Data pengujian pengaruh aktivasi kimia HCl terhadap waktu tempuh

pada uji akselerasi kendaraan uji ........................................................49

Tabel 7. Data pengujian pengaruh aktivasi kimia terhadap konsumsi bahan

bakar pada kondisi stasioner kendaraan uji .......................................51

Tabel 8. Data pengujian pengaruh temperatur pengeringan pelet terhadap

konsumsi bahan bakar pada uji jalan kendaraan uji ..........................53

Tabel 9. Data pengujian pengaruh temperatur pengeringan pelet terhadap

waktu tempuh pada uji akselerasi kendaraan uji ................................55

Tabel 10. Data pengujian pengaruh temperatur pengeringan pelet terhadap

konsumsi bahan bakar pada uji stasioner kendaraan uji.....................56

Tabel 11. Data pengujian pengaruh filter zeolit dan fly ash terhadap emisi gas

buang kendaraan uji............................................................................57



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi (MIGAS) Kementrian Energi

dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I.G.N. Wiradmaja Puja mengatakan ‘’Jika

dibandingkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Kerja Hulu

Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) cadangan minyak tahun 2000 sebesar

5.008 mmtbs lebih besar dari pada cadangan minyak pada tahun 2016 sebesar

2.933 million stock tank barrels (mmstb)’’(Amelia,2016). Dan dimungkinkan

cadangan minyak Indonesia hanya bisa bertahan hingga tahun 2028, karena

produksi minyak saat ini pertahunnya mencapai 288 juta barel pertahun,

sedangkan jumlah cadangan minyak indonesia saat ini sebesar 3,6 miliar barel.

Ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar minyak sangatlah tinggi hal

ini karena dari segi keterjangkauannya dalam harga dan cadangan dan produksi

minyak Indonesia yang masih tinggi. Akibatnya bahan bakar minyak menjadi

salah satu bahan bakar yg paling banyak digunakan dari pada bahan bakar

lainnya. Salah satu cara untuk memperpanjang umur cadangan minyak adalah

dengan cara menghemat penggunaan bahan bakar minyak dengan cara
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memanfaatkan fly ash batubara dan zeolit alam sebagai penyaring udara (filter)

kendaraan.

Zeolit dan fly ash mempunyai sifat salah satunya yaitu mudah melepas air

akibat pemanasan, tetapi juga mudah mengikat kembali molekul air yang

berada di udara lembab, serta zeolit mampu menangkap nitrogen dalam udara.

Oleh karna itu zeolit dan fly ash dapat meminimalisir atau mengurangi uap air

dan nitrogen di udara kering yang akan masuk ke ruang bakar sehingga dapat

memaksimalkan proses pembakaran (Wikipedia,2017).

Filter udara pada saat ini hanya berfungsi untuk menyaring debu dan partikel-

pertikel kecil yang masih dapat dilihat oleh mata. Oleh karena itu diperlukan

tambahan komponen pada filter udara yaitu campuran zeolit dan fly ash guna

menangkap gas-gas pengganggu dalam udara seperti nitrogen dan uap air.

Untuk mencapai pembakaran sempurna harus memenuhi syarat-syarat antara

lain suplai oksigen yang cukup, bahan bakar yang cukup dan panas awal

pembakaran yang cukup (Wardono.2004)

Berdasarkan penelitin yang dilakukan oleh Sonic Niwatana (2012) dengan

zeolit berbentuk pelet dan melakukan pengujian berjalan dengan menggunakan

sepeda motor empat langkah mampu menghemat bahan bakar sebesar 24,26%

serta mampu menurunkan kadar CO sebesar 70,68%.

Pada penelitian Eko (2017), penggunaan fly ash dan zeolit sebagai filter udara

berhasil  untuk menghemat bahan bakar pada pengujian stasioner sebesar

53,06%(7,666ml dari 16,333ml), pada pengujian berjalan sejauh 5 km dengan
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kecepatan konstan 60km/jam sebesar 33,43%. Dan pada pengujjian akselerasi

kecepatan 0-80 km/jam dan kecepatan 40-80 dengan persentasi peningkatan

prestasi mesin mencapai 21% dan mampu mereduksi emisi gas buang CO dan

HC sebesar 17,738% dan 26,978% pada 1500rpm dan 38,473% dan 30% pada

3500rpm.

Pada penelitian Ajito (2017), kemampuan zeolit dan fly ash yang di aktivasi

NaOH-Fisik terbukti mampu mengurangi konsumsi bahan bakar pada

pengujian berjalan sebesar 8,2% (7,4ml), pada pengujian akselerasi dengan

flter udara zeolit dan fly ash dapat mempercepat 14,43% (2,57 s lebih cepat),

dan yang terbaik pada pengujian stasioner dengan total persentasi keseluruhan

rpm pengujian sebesar 49,82% (9,7 ml lebh hemat).

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut, penulis ingin

melakukan penelitian zeolit dan fly ash (batubara) dengan aktivai HCl-fisik

guna untuk meningkatkan prestasi mesin pada sepeda motor bensin 4 langkah

serta mengurangi emisi gas buang pada sepeda motor bensin 4 langkah.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komposisi

campuran zeolit dan fly ash dalam hal:

1. Mengoptimalkan konsumsi bahan bakar spesifikasi motor bensin 4-langkah.

2. Mengurangi emisi gas buang pada motor bensin 4-langkah.

3. Meningkatkan tenaga mesin pada motor bensin 4-langkah
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C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang diberikan  pada penelitian ini adalah :

1. Mesin yang digunakan adalah motor bensin 4-langkah (125cc), standar

pabrik dan dilakukan tune up atau servis ringan rutin sebelum dilakukan

pengujian.

2. Jenis zeolit yang digunakan adalah zeolit clipnoptilolite yang berasal dari

Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan dan fly ash Batubara

PLTU Tarahan yang disaring dengan ayakan ukuran 100 mesh, lalu dibuat

pelet menggunakan ampia dengan ketebalan 3mm dan cetakan diameter

10mm.

3. Komposisi persentase campuran zeolit dan fly ash (Z100:F0, Z50 :F50,

Z75:F25, Z25:F75, Z0:F100) dalam satuan persen (%).

4. Menggunakan tepung tapioka dan air aquades sebagai perekat dan variasi

komposisi katalis 54%,air aquades 42% dan tepung 4%.

5. Aktivasi kimia dengan kadar normalitas yaitu 0,25N, 0,5N, 0,75N, 1N, 1,5N

dan 2N

6. Variasi temperatur pengovenan pelet uji yaitu 150oC;175oC;200oC; 225oC.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, tujuan, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA



5

Berisi tentang penjelasan mengenai motor bakar,jenis motor bakar,motor

bensin, proses pembakaran,parameter prestasi motor bensin 4-langkah, gas

buang motor bensin, saringan udara motor, zeolit, fly ash batubara dan

pengaruh aktivasi terhadap zeolit dan fly ash batubara.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang alat dan bahan, beberapa tahapan persiapan sebelum pengujiana,

prosedur pengujian dan diagram alir pengujian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Yaitu berisikan pembahasan dari data-data yang diperoleh pada pengujian

motor bensin 4-langkah.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Berisikan hal-hal yang dapat disimpulkan dan saran-saran yang ingin

ditambahkan dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Bahan Bakar dan Proses Pembakaran

Bahan bakar adalah bahan apapun yang dapat terbakar untuk melepas energi

termal dan dapat menghasilkan energi. Komponen utama bahan bakar adalah

hidrogen (H) dan carbon (C) disebut juga dengan hidrokarbon, dilambangkan

dengan rumus kimia CnHm. Contoh dari bahan bakar adalah bensin, gas alam

dan lain-lain.

Pembakaran merupakan reaksi kimia antara komponen–komponen bahan bakar

(karbon dan hidrogen) dengan komponen udara (oksigen) yang berlangsung

lebih sangat cepat yang membutuhkan panas awal untuk menghasilkan panas

yang jauh besar sehingga menaikkan suhu dan tekanan gas pembakaran.

Oksigen (O2) merupakan salah satu elemen yang sangat dibutuhkan dalm

proses pembakaran. Oksigen di bumi paling umum yang jumlahnya mencapai

20.9% dari udara, Dan hampir 79% udara (tanpa adanya oksigen) merupakan

nitrogen, dan sisanya merupakan elemen lainnya. Nitrogen mengurangi

efisiensi’pembakaran dengan cara’menyerap panas dari’pembakaran bahan

bakar dan’mengencerkan gas buang.’Nitrogen ini juga dapat’bergabung dengan

oksigen (terutama pada’suhu nyala’yang tinggi) untuk menghasilkan’oksida
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nitrogen (NOx),’yang merupakan’pencemar beracun yang mematikan. Karbon,

hidrogen dan’sulfur dalam bahan bakar’bercampur dengan oksigen di udara

membentuk karbon dioksida,’uap air dan sulfur dioksida,’melepaskan panas

masing-masing 8.084kkal,’28.922kkal dan ‘2.224kkal. Pada kondisi tertentu,

karbon juga dapat’bergabung dengan oksigen dan membentuk karbon

monoksida,’dengan melepaskan sejumlah kecil panas (2.430’kkal/kg karbon).

Karbon terbakar yang membentuk CO2 akan menghasilkan lebih banyak panas

persatuan bahan bakar daripada bila menghasilkan CO atau asap (Krisanto,

2011). Selama proses pembakaran, butiran–butiran halus minyak bahan bakar

yang terdiri dari karbon dan hidrogen akan beroksidasi dengan oksigen

membentuk air (H2O) dan karbon dikosida (CO2). Tetapi bila oksigen yang

disuplai tidak cukup maka partikel karbon tidak akan seluruhnya beroksidasi

dengan partikel oksigen untuk membentuk CO2, Akibatnya terbentuklah

produk pembakaran yang lain seperti karbon monoksida (CO) dan produk

UHC (unburned hydrocarbons) ( Maleev, 1995 dalam Mahdi, 2006).

Komposisi utama batu bara adalah karbon, selain karbon didalam batu bara

terdapat oksigen, hidrogen, nitrogen, belerang, kelembapan dan abu. Sulit

menentukan analisis massa  yang tepat pada batu bara. Komposisi bahan bakar

tertentu tergantung pada sumber minyak mentah serta kilangnya. Udara kering

terdiri dari 20,9% oksigen, 78,1% nitrogrn, 0,9 argon dan 0,1%

karbondioksida, helium, neon, dan hidrogen. Dalam analisis proses

pembakaran, aragon diudara diperlakukan seperti nitrogen serta gas-gas kecil

lainnya diabaikan, kemudian udara kering dapat diperkirakan komposisinya
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yaitu 21% oksigen dan 79% nitrogen. Oleh karena itu setiap mol oksigen yang

masuk keruang bakar disertai dengan 3,76 mol nitrogen (yunus,2005).

1 kmol O2 + 3,76 kmol N2 = 4,76 kmol udara

Selama proses’pembakaran, komponen-komponen yang ada sebelum reaksi

adalah reaktan dan komponen-komponen yang ada setelah reaksi disebut

produk. Contohnya, pembakaran 1 kmol karbon dengan 1 kmol oksigen murni

membentuk karbon dioksida.

C + O2 CO2

Diatas dapat dilihat bahwa C dan O2 adalah reaktan karena mereka ada

sebelum pembakaran. Sedangkan CO2 adalah produk karna ada setelah

pembakaran. Catatan, bahwa sebuah reaktan tidak harus bereaksi kimia di

ruang bakar. Contohnya, jika karbon dibakar dengan udara sebagai gantinya

udara murni kedua sisi pembakaran menunjukkan persamaan, mencakup N2.

Artinya, N2 akan muncul’sebagai reaktan dan sebagai produk. sebagai contoh :

C8H8 + 20 (O2 + 3,76 N2) 8CO2 + 9H2O +7,5O2 +75,2N2

Sebuah proses pembakaran bisa dikatakan selesai jika semua karbon yang

terdapat pada bahan bakar dapat terbakar menjadi CO2, semua hidrogen

terbakar menjadi H2O dan seluruh sulfur ( jika ada ) terbakar menjadi SO2.

Artinya, semua komponen yang mudah terbakar didalam bahan bakar, terbakar

hingga selesai hingga proses pembakaran komplit. Sebaliknya, proses

pembakaran dikatakan tidak lengkap jika produk pembakaran mengandung

komponen bahan bakar yang tidak terbakar seperti C, H2, atau CO.

Selama reaksi kimia, beberapa ikatan kimia yang mengikat atom hingga

molekul tersebut rusak dan yang baru terbentuk. Sebuah energi kimia yang
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bercampur dengan ikatan ini secara umum, berbeda antara reaktan dan produk.

Oleh karena itu, perubahan energi kimia melibatkan proses reaksi kimia, yang

harus dicatat atau diperhatikan adalah keseimbangan energi tersebut.

Motor bensin memiliki ciri’utama yaitu pada proses pembakaran, bahan’bakar

yang terjadi di dalam’ruang silinder’pada volume tetap.’Proses pembakaran

pada volume’tetap ini disebabkan pada’waktu terjadi kompresi,’dimana

campuran bahan bakar dan udara mengalami proses kompresi di dalam

silinder, dengan’adanya tekanan ini bahan’bakar dan udara dalam’keadaan siap

terbakar dan busi meloncatkan’bunga api sehingga terjadi’pembakaran dalam

waktu’yang singkat’sehingga campuran tersebut terbakar’habis seketika dan

menimbulkan’kenaikan suhu dalam ruang’bakar.

Gambar 1. Mesin 4-Langkah

Jenis motor pembakaran’dalam (Internal’Combustion Engine) dimana bahan

bakar bensin sebagai bahan bakar utama yaitu salah satunya adalah motor

bensin’empat langkah. Pada motor bensin untuk memperoleh tenaga bahan
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bakar bensin dibakar pada ruang bakar, kemudian tenaga ini diubah menjadi

tenaga gerak oleh suatu mekisanme tertentu dan akhirnya dapat menggerakkan

kendaraan. Pada motor’bensin empat langkah,’di dalam silinder torak bergerak

bolak balik. Titik Mati Atas (TMA) adalah titik terjauh yang dapat dicapai oleh

piston (torak) tersebut, sedangkan Titik Mati Bawah (TMB) adalah titik

terdekat. Motor bensin empat langkah melakukan 4 gerakan atau langkah torak

dalam satu siklus kerja. Berikut ini merupakan penjelasannya:

1. Langkah hisap (intake)

Pada langkah hisap piston bergerak ke bawah atau piston bergerak dari titik

mati atas (TMA) menuju titik mati bawah (TMB), bersamaan dengan ini

katup hisap terbuka dan katub buang tertutup sehingga udara dan bahan

bakar dapat masuk ke dalam ruang bakar.

2. Langkah kompresi (compression)

Pada langkah ini piston bergerak dari TMB ke TMA, kondisi katup hisap

dan katup buang adalah tertutup semua. pada kondisi ini udara dan bahan

bakar tertekan keatas (dikompresi), kondisi ini tekanan dan temperatur pada

ruang bakar akan naik secara derastis, sehingga mudah terbakar dan

menghasilkan langkah usaha.

3. Langkah usaha (expansion)

Pada langkah usaha ini mesin menghasilkan tenaga untuk menggerakkan

kendaraan. Sebelum torak’sampai di Titik’Mati Atas’(TMA) busi akan

memercikkan’bunga api pada’campuran udara dan bahan’bakar pada ruang

bakar yang telah dikompresi. Hal ini menjadikan udara dan bahan’bakar

akan terbakar dan menimbulkan ledakan yang kuat, ledakan (kekuatan) dari
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tekanan gas’pembakaran yang sangat’tinggi dapat mendorong torak

kebawah,’Usaha inilah yang menjadi sumber’tenaga mesin’(engine power).

Dengan torak menuju kebawah, maka poros engkol akan berputar 1 putaran

penuh dan akan menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan.

4. Langkah buang (Exhaust)

Pada langkah buang, piston akan bergerak dari titik mati bawah ke titik mati

atas, katup buang akan terbuka sedangkan katup hisap dalam keadaan

tertutup. Hal ini menyebabkan gas hasil pembakaran terdorong keluar

melalui katup buang, dilanjutkan ke exhaust manifold kemudian diteruskan

menuju knalpot dan dibuang ke udara bebas melalui knalpot.

Diagram P.V merupakan diagram yang menunjukkan perbandingan antara

tekanan dan volume spesifik dari suatu siklus dalam proses pembakaran..

Gambar 2. Diagram P.V motor bensin 4-langkah

Adapun proses – prosesnya terdiri dari:

a. Proses 0-1 Proses langkah hisap.
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b. Proses 1-2 Langkah kompresi adiabatic (isentropik).

c. Proses 2-3 Proses pembakaran pada volume konstan.

d. Proses 3-4 Langkah kerja (langkah ekpansi)

e. Proses 4-1 Proses pembuangan kalor pada volume konstan.

f. Proses 1- 0 Proses buang pada tekanan konstan.

B. Gas Buang Motor Bensin

Gas’buang motor bensin’adalah sisa’hasil pembakaran bahan’bakar di dalam

ruang’bakar yang dikeluarka’melalui knalpot, dalam reaksi yang sempurna,

maka’sisa hasil’pembakaran adalah gas’buang yang’mengandung karbon

dioksida (CO2), uap air (H2O), dan nitrogen (N2). Secara umum komposisi gas

buang motor bensin adalah sebagai berikut :

1. Karbon Dioksida (CO2)

Karbon dioksida, rumus kimia (CO2) adalah senyawa kimia yang terdiri dari

dua atom oksigen yang terikat secara kovalen dengan sebuah atom karbon.

Gas karbon diksida merupakan gas hasil proses pembakaran sempurna pada

ruang bakar dari komponen hidro karbon dengan oksigen, semakin tinggi

konsentrasi karbon dioksida maka proses pembakaran semakin baik.

2. Uap Air (H2O)

H2O merupakan hasil pembakaran sempurna pada ruang bakar dari hidro

karbon yang bereaksi dengan oksigen. Tidak terbuangnya H2O pada gas

hasil pembakaran dapat menyebabkan mesin tidak optimal atau dapat pula

mesin tidak dapat menyala.
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3. Nitrogen

Gas N2 merupakan gas yang tergantung di dalam udara lingkungan dan pada

proses pembakaran gas ini diharapkan tidak bereaksi dengan gas lain pada

proses pembakaran di dalam ruang bakar, karna jika nitrogen bereaksi maka

dapat menjadi senyawa berbahaya seperti halnya nitrigen oksida (NOX).

4. Karbon Monoksida (CO)

Karbon monoksida, rumus kimia CO,’adalah gas’yang tak berwarna,’tak

berbau, dan tak’berasa. Gas karbon‘monoksida merupakan’hasil gabungan

antara gas karbon dan oksigen, terjadinya senyawa karbon monoksida ini

karena pembakaran tidak terjadi secara sempurna pada ruang bakar yang

diakibatkan oleh kurangnya oksigen pada proses pembakaran pada ruang

bakar.

5. Hidro Karbon (HC)

Hidro karbon adalah bahan bakar mentah yang tidak terbakar dalam proses

pembakaran di ruang bakar. Gas ini berasal dari bahan bakar mentah yang

tersisa tidak terbakar pada proses pembakaran yang terletak dekat dengan

dinding silinder dan dikeluarkan saat langkah buang. Semakin tinggi

kandugan HC pada uji emisi, berarti tenaga mesin makin berkurang dan

konsumsi bahan bakar semakin meningkat.

C. Parameter Prestasi Mesin

Prestasi’mesin sangat erat’hubungannya dengan’parameter operasi suatu

kendaraan, besar kecilnya harga parameter operasi kendaraan akan menentukan

tinggi’rendahnya prestasi’mesin yang dihasilkan. Untuk mengukur prestasi
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kendaraan motor’bensin 4 langkah dalam aplikasinya diperlukan parameter

sebagai berikut: (Yudi, 2017).

1. Konsumsi bahan bakar

Semakin sedikit konsumsi bahan bakar kendaraan motor bensin 4 langkah,

maka akan semakin tinggi prestasinya. Terbatasnya alat pada laboratorium

motor bakar Teknik Mesin UNILA, maka pada penelitian ini peneliti

menggunakan alat yang ada pada laboratorium berupa gelas ukur dan

tachometer serta dilakukannya uji jalan guna mendapatkan data konsumsi

bahan bakar.

2. Kadar gas buang

Semakin sedikit kadar gas CO dan HC pada gas buang kendaraan, maka

semakin tinggi’prestasinya. Data kadar gas’buang pada kendaraan uji

didapatkan dengan menggunakan alat yang’ada di laboratorium motor’bakar

Teknik Mesin UNILA yaitu stargas 898.

3. Tenaga Mesin

semakin’singkat waktu’tempuh akselerasi yang’diperlukan pada’kendaraan

bermotor 4 langkah untuk’mencapai jarak tertentu,’maka semakin’tinggi

prestasinya atau tenaganya. Karena kurangnya alat uji dalam laboratorium

Teknik Mesin UNILA, didalam penelitiannya peneliti mencari data tenaga

mesin dengan cara menghitung waktu tempuh pada uji akselerasi dengan

jarak tertentu dengan menggunakan stopwatch.
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D. Normalitas

Normalitas adalah satuan’konsentrasi yang sudah’memperhitungkan’kation

atau anion’yang dikandung’sebuah larutan dan yang berbeda’dari normalitas

ini adalah adanya’perhitungan BE atau Berat’Ekivalen. Oleh karena itu ada

definisi tambahan untuk normalitas. Normalitas didefinisikan’banyaknya zat

dalam gram’ekivalen dalam satu liter’larutan dengan’satuan N. Bobot ekivalen

HCl sama dengan massa molarnya yang dijelaskan oleh persamaan berikut :

( ) = 1000
E. Zeolit

Kata “zeolit” berasal dari bahasa Yunani yaitu zein yang’berarti membuih’dan

lithos yang’berarti batu.’Zeolit merupakan mineral’hasil tambang yang’bersifat

lunak dan mudah kering.’Warna dari zeolit adalah putih keabu-abuan, putih

kehijau-hijauan,’atau putih kekuning-kuningan.’Terdapat berbagai ukuran batu

zeolit, namun sebagian besar ukuran zeolit tidak lebih dari 10–15 mikron

(Sutarti, 1994).

Jenis zeolit alam yang ada di Indonesia termasuk jenis mordenite dan

clinoptilolite. Zeolit jenis mordenite dapat digunakan untuk mengadsorbsi gas

H2O, CO, CO2, dan CH4, sedangkan jenis clinoptilolite dapat digunakan untuk

mengadsorbsi gas CO, CO2, N2 dan NO. Zeolit alam membutuhkan suatu

perlakuan awal yang sering disebut sebagai proses aktivasi. Proses aktivasi ini
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diperlukan’untuk meningkatkan sifat khusus zeolit sebagai adsorben dan

menghilangkan’unsur pengotor’(Yuliusman, dkk., 2013).

Gambar 3. batu zeolit alamclinoptilolite

Zeolit mempunyai beberapa sifat antara lain : mudah melepas air akibat

pemanasan, tetapi juga mudah mengikat kembali molekul air dalam udara

lembab. Oleh sebab sifatnya tersebut maka zeolit banyak digunakan sebagai

bahan pengering dan penyaring. Disamping itu zeolit’juga mudah mengganti

kation, misal’zeolit melepas natrium’dan digantikan’dengan mengikat’kalsium

atau’magnesium. Sifat ini’pula menyebabkan zeolit dimanfaatkan untuk

melunakka’air. Zeolit dengan ukuran rongga tertentu digunakan pula sebagai

katalis untuk mengubah alkohol menjadi hidro karbon sehingga alkohol dapat

digunakan sebagai bensin.

F. Fly ash ( Batu Bara )

Fly’ash batubara adalah limbah dari hasil pembakaran batubara yang memiliki

ukuran butiran yang halus berwarna keabu-abuan. Menurut wardani fly’ash

batubara adalah’material yang memilik’ukuran butiran yang’halus dan
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diperoleh dari hasil pembakaran batubara .fly’ash telah mengalami fusi selama

pembakaran dan memadat selama berada di dalam gas pembuangan

pembakaran batubara, karena partikel-partikel ini memadat maka umumnya

berbentuk bulat berukuran 0,074 sampai 0,005 mm yang dapat dilihat pada

gambar di bawah (Wardani, 2008)

Gambar 5. Fly ash batubara

Pemanfaatan efektif dari abu terbang batubara adalah salah satu contoh

konversi abu terbang batu bara menjadi adsorben uap air di dalam udara.

Biayanya yang cukup tergolong murah adalah salah satu keuntungan adsorben

berbahan baku fly ash batubara. Faktor-faktor’yang mempengaruhi sifat’fisik,

sifat kimia dan’teknis dari fly’ash adalah tipe batubara,’kemurnian batubara,

tingkat penghancuran,’tipe pemanasan dan operasi,’metoda penyimpanan’dan

penimbunan (Wardani, 2008).
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Adapun komposisi’kimia dan klasifikasinya’seperti dapat dilihat pada tabel

dibawah ini.

Tabel 1. Komposisi dan klasifikasi Fly ash

Komponen Bituminus Subbituminus Lignit

SiO2 20-60 40-60 15-45

AlO3 5-35 20-30 20-25

FeO3 10-40 4-10 4-15

CaO 1-12 5-30 15-40

MgO 0-5 1-6 3-10

SO3 0-4 0-2 0-10

Na2O 0-4 0-2 0-6

K2O 0-3 0-4 0-4

Sumber : Wardani, 2008

Fly ash memiliki kandungan silika dan juga alumina yang cukup tinggi dan

karbon yang rendah fly ash memiliki kemampuan untuk menyerap kandungan

uap air, sehingga fly ash dapat dijadikan sebagai adsorben untuk menangkap

uap air yang ada di udara dan dapat disetarakan dengan zeolit. Rilham pada

tahun 2012 telah membuktikan kemampuan fly ash dalam meningkatkan

kualitas proses pembakaran dengan penelitian menggunakan fly ash bentuk

pelet pada sepeda motor 4-langkah dan diperoleh penghematan konsumsi

bahan bakar sebesar 22,34% pada pengujian kendaraan berjalan dan 19,56%

pada pengujian stasioner (Rilham, 2012).
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G. Pengaruh Aktivasi Terhadap Zeolit dan Fly ash

Agar dapat dimanfaatkan, zeolit alam harus mempunyai spesifikasi tertentu.

Dengan hal ini kualifikasi zeolit ditentukan oleh daya serap, daya tukar kation

(KTK) maupun daya katalis. Pada umumnya zeolit alam dan Fly ash masih

mengandung pengotor-pengotor organik dan anorganik yang menutupi porinya,

sehingga untuk meningkatkan kemampuan daya serap, zeolit alam harus

dilakukan aktivasi terlebih dahulu. Proses aktivasi ini dapat dilakukan dengan 2

cara yaitu secara fisik dan kimiawi.

1. Aktivasi fisik

Aktivasi fisik pada zeolit dan fly ash yaitu berupa pemanasan dengan tujuan

untuk menguapkan air yang terperangkap dalam pori-pori kristal zeolit alam

dan fly ash sehingga luas permukaan pori-pori bertambah. Proses

pemanasan zeolit alam dilakukan pada suhu 200-400oC dan waktu

pemanasan dalam sistem vakum 2-3 jam (suyartono , 1992).

2. Aktivasi kimia

Aktivasi kimia pada zeolit dan fly ash dapat dilakukan dengan larutan basa

dan asam (dilakukan dengan zat HCl) dengan tujuan untuk membersihkan

permukaan pori, membuang senyawa pengotor dan mengatur kembali letak

atom yang dipertukarkan. Faktor peningkatan konsentrasi HCl juga

mempengaruhi sifat adsorbsi pada zeolit dan fly ash. Semakin tinggi nilai

konsentrasi pada HCl maka akan semakin tinggi juga daya adsorbsi zeolit

dan fly ash, Akan tetapi terdapat batas konsentrasi yang paling optimal yang

dapat digunakan dalam langkah aktivasi tersebut.
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Penelitian yang dilakukan oleh ismuyanto (1998) menunjukkan bahwa

aktivasi zeolit dengan HCl mampu meningkatkan kemampuan adsorbsi

zeolit terhadap Alizarin Red sebesar 75% dibandingkan pencucian hanya

dengan air aquades. Sedangkan hasil’penelitian Darmawan (2003)

menunjukkan’bahwa aktivasi’zeolit alam dengan cara’merefluks dengan

larutan HCl dapat’meningkatkan rasio Si/’Al yang menyebabkan

peningkatan kemampuan adsorbsi, juga ditunjukkan bahwa konsentrasi’HCl

yang’digunakan minimal 4N dan kerusakan klinoptilolit akan semakin

meningkat bila konsentrasi HCl  ditingkatkan menjadi 6N dan 8N.

Kelebihan zeolit’yang telah teraktivasi kimia dan tanpa teraktivasi kimia

sangatlah berbeda, perbedaan tersebut salah satunya terdapat pada

permukaan pori-pori zeolit, diktivasi kimia lebih bersih dari pengotor

daripada zeolit tanpa aktivasi kimia. Hal ini menyebabkan permukaan zeolit

menjadi lebih halus. Selain dari kebersihan permukaan zeolit, zeolit

teraktivasi kimia menyebabkan terjadinya dekationisasi (Dwita, 2006).

Kelebihan fly’ash yang teraktivasi kimia adalah fly ash teraktivasi kimia

memilik kapasitas adsorpsi yang lebih baik untuk menyerap gas organik, ion

logam berat, dan gas polutan. Luas area fly ash teraktivasi kimia lebih besar

daripada fly ash tanpa aktivasi kimia ( Nurhayati,2013).



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Alat dan Bahan Penelitian

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Alat yang digunakan

Berikut ini adalah alat-alat yang digunakan selama penelitian :

a. Motor bensin 4-langkah 125cc

Pada penelitin ini penguji menggunakan motor besin 4-langkah merk

Honda supra x 125. Adapun spesifikasi dari mesin uji yang digunakan

adalah sebagai berikut :

Tipe mesin : 4-langkah, SOHC

Sistem pendingin : Pendingin udara

Diameter x langkah : 52,4mm x 57,9mm

Volme silinder : 124,8cc

Torsi maksimum : 1,03kgf.m / 4000rpm

Perbandingan kompresi : 9,0-1

Sistem pelumasan : Basah

Kapasitas oli : Total 0,7 liter

Daya maksimum : 9,3 PS / 7500rpm
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Tipe kopling : Otomatis, sentrifugal

Tipe transmisi : Rotary, 4 kecepatan (N-1-2-3-4-N)

Sistem bahan bakar : Karburator

Sistem starter : Electric starter & kick starter

Tahun pembataan : 2013

Sistem pengapian : DC-CDI

Gambar 5. Sepeda Motor

b. Timbangan

Timbangan digital digunakan untuk menimbang zeolit, fly ash, tapioka

dan air sebagai bahan yang akan digunakan dalam pengujian.
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Gambar 6. Timbangan Digital

c. Penumbuk zeolit

Penumbuk zeolit digunakan untuk menghaluskan batu alam zeolit hingga

ukuran menjadi 100 mesh yang akan djadikan pelet filter.

Gambar 7. Penumbuk Zeolit
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d. Ampia

Ampia digunakan untuk memadatkan campuran zeolit, fly ash, tapioka

dan air untuk dicetak menjadi pellet filer serta untuk menghalusan

permukaannya sehingga ketebalan menjadi 3mm.

Gambar 8. Ampia

e. Stopwatch

Stopwatch digunakan sebagai alat pengukur waktu pengujian akselerasi

dan stasioner serta digunakan untuk pengukur waktu dalam mengaktivasi

kimia zeolit.

Gambar 9. Stopwatch
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f. Oven

Oven digunakan untuk mengeringkan zeolit teraktivasi kimia HCl yang

telah netral (Ph:7) dan untuk memanaskan pelet guna untuk dijadikan

filter motor dengan temperatur tertentu.

Gambar 10. Oven

g. Kompor

Kompor digunakan untuk membuat perekat zeolit dan fly ash untuk

dijadikan pelet dengan cara tapioka di masak dengan air.

Gambar 11. Kompor Listrik
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h. Cetakan pelet

Cetakan pelet digunakan untuk mencetak campuan zeolit, fly ash dan

perekat yang sudah dipadatkan dan dihaluskan permukaannya hingga

ketebalan 3mm.

Gambar 12. Cetakan Pelet

i. Tabung bensin

Tabung bensin digunakan sebagai wadah bensin dalam proses pengujian

stasioner dan jalan serta dignnakan uuntuk mengukur konsumsi bahan

bakar dalam proses pengujian.

Gambar 13. Tabung Bensin
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j. Tachometer

Tachometer digunakan untuk mengukur putaran mesin pada saat

pengujian berlangsung.

Gambar 14. Tachometer

k. Kemasan pelet flter

Kemasan pelet filter digunakan untuk mengemas campuran zeolit, fly ash

dan perekat yang sudah menjadi pelet dengan bentuk seperti filter motor

uji.

Gambar 15. Kemasan Pelet Filter
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l. pH meter

pH meter digunakan untuk mengukur pH larutan zeolit yang telah

diaktivasi kimia HCl dalam proses penetralan.

Gambar 16. pH Meter

2. Bahan utama

a. Zeolit alam

Dalam penelitian ini zeolit yang digunakan adalah jenis clinoptilelite

dengan memiliki komposisi kimia 64,37% SiO2, 10,93%Al2O3,

1,29%Fe2O3, 0,16%TiO2, 18,16%L.O.I, 1,31%CaO, 0,68%MgO,

1,5%K2O, 0,75% Na2O (Sumber: CV.MINATAMA).

Gambar 17. Zeolit Alam
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b. Fly ash

Fly ash yang digunakan adalah fly ash batubara PLTU Tarahan

Lampung selatan dimana fly ash digunakan sebagai bahan baku

campuran zeolit dalam pembuatan pelet.

Gambar 18. Fly ash

c. HCl

HCl adalah zat kimia asam yang digunakan untuk mengaktivasi

campuran zeolit dan fly ash.

Gambar 19. HCl
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d. Air Rendaman Zeolit

Air rendaman zeolit digunakan untuk membilas larutan HCl pada zeolit

yang telah teraktivasi dan agar pH zeolit menjadi 7.

Gambar 20. Air Rendaman Zeolit

e. Tepung Tapioka

Tepung tapioka digunakan sebagai bahan baku perekat zeolit dan fly ash

untuk dijadikan pelet filer.

Gambar 21. Tepung Tapioka
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f. Air Aquades

Air aquades digunakan sebagai campuran dalam pembuatan larutan

normalitas HCl dan juga digunakan dalam membuat perekat zeolit dan fly

ash.

Gambar 22. Air Aquades

B. Persiapan Alat dan Bahan

Adapun tahapan dalam mempersiapkan alat dan bahan dalam pelitian ini

adalah sebagai berikut :

1. Membuat air rendaman zeolit untuk menetralkan atau untuk mencuci zeolit

yng telah di aktivasi HCl

Merendam zeolit selama 12 jam agar kandungan mineral pada air dapat

diserap oleh zeolit sehingga kadar H2O dalam air meningkat sehingga pH

yng dimiliki oleh air rendaman zeolit mendekati 7 maka air dapat

digunakan dalam mencuci zeolit yang telah teraktivasi kimia HCl
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2. Menyaring zeolit dan fly ash

Menyaring zeolit dan fly ash dengan saringan yang memiliki ukuran 100

mesh sehigga ukuran dari zeolit dan fly ash seragam 100 mesh. Hal ini

bertujuan agar daya rekat kedua komponen semakin kuat.

3. Mengaktivasi zeolit dan fly ash dengan HCl

Zeolit diaktivasi dengan kimia HCl menggunakan 6 variasi normalitas yaitu

0,25N, 0,5N, 0,75N, 1N, 1,5N dan 2N Dengan percobaan perbandingan

50% zeolit dan 50% fly ash. Langkah pertama yang dilakukan adalah

membuat larutan asam HCl dengan ke  6 variasai normalitas tersebut dengan

cara menentukan kadar normalitas untuk mendapat nilai gram per liter

berikut adalah perhitungannya :

a. Untuk 0,25N HCl = 0,25 x 36,5 = 9,125 gram per liter larutan

b. Untuk 0,5N HCl = 0,5 x 36,5 = 18,25 gram per liter larutan

c. Untuk 0,75N HCl = 0,75 x 36,5 = 27,375 gram per liter larutan

d. Untuk 1N HCl = 1 x 36,5 = 36,5 gram per liter larutan

e. Untuk 1,5N HCl = 1,5 x 36,5 = 54,75 gram per liter larutan

f. Untuk 2N HCl = 2 x 36,5 = 73 gram per liter larutan

4. Membuat pelet campuran zeolit dan fly ash yang telah teraktivasi.

Langkah pertama dalam membuat pelet filter adalah menentukan presentase

bahan pelet dengan campuran perbandingan 42% air, 4%perekat, 54% zeolit

dan fly ash. Sebagai contoh membuat 100 gram pelet filter, berikut ini

perhitungannya :

a. Air 42% = 100 x = 42 gram
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b. Perekat 4% = 100 x = 4 gram

c. Zeolit dan fly ash 54% = 100 x = 54 gram

Setelah mendapatkan presentase dari setiap bahan pelet, air dan perekat di

campur lalu di aduk serta di panaskan hingga air dan perekat bercampur dan

berubah menjadi seperti lem, kemudian lem dicampurkan dengan zeolit dan

fly ash. Kemudian lem, zeolit dan fly ash diaduk merata hingga menjadi

adonan yang padat. Setelah adonan menjadi padat, adonan diratakan dengan

ampia dengan tujuan agar adonan mempunyai ketebalan yang sama yaitu

setebal 3 mm kemudian adonan yang telah memiliki ketebalan 3mm dicetak

degan alat pencetak dengan diameter 10mm.

Hasil cetakan pelet tersebut didiamkan pada temperatur ruangan selama 24

jam, setelah itu dilakukan pengovenan selama 1 jam dengan temperatur

100oC yang bertujuan untuk meguapkan kandungan air yang terperangkap

di dalam pelet, setelah itu pelet dapat di dibuat menjadi filter.

5. Mengemas pelet  campuran zeolit dan fly ash menjadi filter kendaraan

Dalam pengemasan pelet menjadi filter, variasi massa yang digunakan

peneliti yaitu sebesar 75% , karena dari penelitian sebelumnya telah di uji

bahwa variasi massa terbaik adalah 75% di bandingkan dengan massa 100%

dan 50%. Contoh pembuatan filter adalah sebagai berikut :

Jika berat kawat kosong tanpa pelet 4,5 gram, susun pelet di atas kawat

hingga penuh kemudian timbang berat keseluruhan lalu dikurang berat

kawat kosong tanpa pelet, jika berat keseluruhan 44,5 gram maka berat 100
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% pelet filer adalah 40 gram. Jika massa flter yang diinginkan 75% maka

berat flter adalah :

 Variasi massa filter 75% = 40 x = 30 gram

Setelah didapat variasi massa fiter 75% kemudian pelet disusun  secara rapi

dan rata agar  sirkulasi udara  merata melewati semua bagian filter. Setelah

itu filter siap untuk diuji.

6. Menyiapkan sepeda motor untuk pengujian.

Motor yang akan diuji  dipasang selang saluran bensin dari tangki ke

karburator dipasang kran untuk menutup aliran bensin dari tangki utama,

kemudian membuat tangki bahan bakar dengan botol bayi sehingga dapat

melihat konsumsi bahan bakar saat pengujian dan yang terakhir motor

dipasang tachometer untuk mengetahui nilai rpm mesin.

Sebelum melakukan pengujian motor terlebih dahulu dilakukan tune up

sehingga pada saat pengujian motor dalam keadaan baik dan selama

pengujian, sepeda motor dilakukan service secara berkala untuk menjaga

kondisi motor agar selalu dalam kondisi baik pada setiap pengujian.

7. Membuat variasi temperatur menggunakan filer dengan aktivasi kimia

terbaik.

Sebelum proses ini dilakukan, perlu adanya pengujian untuk mengetahui

filter aktivasi kimia manakah yang meghasilkan prestasi mesin terbaik

dengan temperatur pelet sebelumnya yaitu 100oC. Setelah mendapatkan

filter terbaik lalu komposisi pelet filter terbaik dibuat pemodelan variasi

temperatur yang lain dengan variasi 150oC ; 175oC ; 200oC dan 225oC



35

dengan waktu pengovenan pelet masing-masing selama 60 menit untuk

dilakukan pengujian kembali.

8. Membuat komposisi persentase campuran zeolit dan fly ash dengan aktivasi

kimia dan perlakuan temperatur pelet terbaik.

Setelah mendapatkan aktivasi terbaik dan perlakuan temperatur pelet terbaik

pada pegujian. Selanjutnya menentukan komposisi persentase campuran

zeolit dan fly ash yaitu Z100:F0 ; Z25:F75 ; Z50:F50 ; Z75:F25 dan

Z0:F100 dengan tahapan sama seperti prosedur nomor 4, sebagai contoh

untuk membuat 100 gram dengan campuran perbandingan 42% air, 4%

perekat, 54%  bahan zeolit dan fly ash. Berikut ini perhitungannya :

a. Air 42% = 100 x = 42 gram

b. Perekat 4% = 100 x = 4 gram

c. Bahan zeolit dan fly ash 54% = 100 x = 54 gram

Pada persentase bahan zeolit dan fly ash mempunyai hasil 54 gram dalam

persentase 100 gram keseluruhan bahan pelet. Sebagai contoh jika membuat

pelet dengan bahan Z50:F50 maka hasil takaran bahan zeolit dan fly ash

adalah sebagai berikut :

a. Z 50 = 54 x = 27 gram

b. F 50 = 54 x = 27 gram

Jadi jika ingin membuat pelet Z 50:F50 sebanyak 100 gram membutuhkan

air 42 gram, perekat 4 gram, zeolit 27 gram, dan fly ash 27 gram dengan

aktivasi kimia terbaik dengan temperatur terbaik dalam pengovenan pelet.
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C. Prosedur pengujian

Data yang diambil dalam pengujian ini adalah pengujian prestasi mesin pada

pengujian berjalan untuk melihat perbandingan karakteristik kondisi tanpa

zeolit, tanpa fly ash , tanpa campuran zeolit-fly ash dan dengan menggunakan

zeolit, fly ash, campuran zeolit-fly ash. Pegujian ini dilakukan pada pengujian

prestasi mesin yaitu pada pengujian berjalan, akselerasi, stasioner, maupun

pegujian emisi gas buang. Data yang diambil tiap pengujiannya dengan kondisi

cuaca yang sama, lokasi pengujiannya yang sama ( permukaan jalan kering )

dengan beban pengendara sama dan cara berkendara yang sama. Adapun

pengujian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Uji jalan

Pengujian ini dibagi 3 tahap pengujian jalan yaitu yang pertama pengujian

menentukan aktivasi kimia terbaik dengan normalitas 0,25N; 0,5N; 0,75N;

1N; 1,5N dan 2N. Kedua yaitu pengujian menentukan temperatur

pengeringan pelet terbaik dengan temperatur 150°C; 175°C; 200°C dan

225°C. Ketiga menentukan komposisi campuran zeolit dan fly ash terbaik

yaitu (Z100:F0); (Z75:F25); (Z50:F50); (Z25:F 5) dan (Z0:F100). Masing-

masing pengujian dilakukan pengujian dalam kondisi motor melaju dengan

kecepatan 60 km/jam jarak tempuh 5 km dan dilakukan sebanyak 3 kali

pengujian pada masing-masing tahap pengujian. Adapun data yang diambil

dalam pengujian berjalan ini yaitu konsumsi bahan bakar.

Adapun langkah dalam pengujian ini yang pertama mengukur jarak tempuh

jalan sejauh 5 km lalu menandainya, setelah itu mengisi bensin pada tangki

bahan  bakar buatan 150 ml lalu mesin dijalankan perpindahan perseneling 1
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ke 2 pada spidometer per 20 km/jam, untuk perpindahan perseneling 2 ke 3

pada 35 km/jam dan untuk perpindahan perseneling 3 ke 4 pada saat

kecepatan 50 km/jam lalu dijaga pada kecepatan 60 km/jam. Setelah

menempuh jarak 5 km mesin berhenti dan dimatikan, kemudian lihat bahan

bakar yang tersisa pada tangki buatan lalu hitung konsumsi bahan bakar

pengujian dengan cara volume awal dikurangi volume akhir pengujian pada

tangki buatan kemudian dicatat. Lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali

pengujian pada tiap-tiap tahap pengujian filter

2. Uji akselerasi

Pengujian ini dibagi 3 tahap pengujian jalan yaitu yang pertama pengujian

menentukan aktivasi kimia terbaik dengan normalitas 0,25 N; 0,5 N; 0,75 N;

1 N; 1,5 N dan 2 N. Kedua yaitu pengujian menentukan temperatur

pengeringan pelet terbaik dengan temperatur 150°C ; 175°C ; 200°C dan

225°C. Ketiga menentukan komposisi campuran zeolit dan fly ash terbaik

yaitu (Z 100:F 0) ; (Z 75:F 25) ; (Z 50:F 50) ; (Z 25:F 75) damol (Z 0:F

100). Masing-masing pengujian dilakukan pengujian akselerasi 0-80

km/jam dan dilakukan sebanyak 3 kali pengujian pada masing-masing tahap

pengujian. Adapun data yang diambil dalam pengujian berjalan ini adalah

waktu tempuh mesin saat akselerasi dengan berbagi tahap pengujian filter.

Tahap pertama pada proses pengujian yaitu isi bahan bakar pada tangki

buatan setelah itu hidupkan mesin. Ketika gas mulai diputar, stopwacth

mulai diaktifkan, setelah sampai pada kecepatan 80 km/jam stopwacth di

non-aktifkan kemudian dicatat waktu tempuhnya. Dalam proses pengujian,

pada proses perpindahan perseneling diupayakan konstan pada setiap
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pengujian yaitu perseneling 1 kecepatan 0-30 km/jam, perseneling 2

kecepatan 30-50 km/jam, perseneling 3 50-70 km/jam dan perseneling 4

kecepatan 70-80 km/jam.

3. Uji stasioner

Pengujian ini dibagi 3 tahap pengujian jalan yaitu yang pertama pengujian

menentukan aktivasi kimia terbaik dengan normalitas 0,25 N; 0,5 N; 0,75 N;

1 N; 1,5 N dan 2 N. Kedua yaitu pengujian menentukan temperatur

pengeringan pelet terbaik dengan temperatur 150°C ; 175°C ; 200°C dan

225°C. Ketiga menentukan komposisi campuran zeolit dan fly ash terbaik

yaitu (Z 100:F 0) ; (Z 75:F 25) ; (Z 50:F 50) ; (Z 25:F 75) dan (Z 0:F 100).

Masing-masing tahap pengujian dilakukan pengujian stasioner dengan

putaran mesin 1500 rpm, 3000 rpm dan 4500 rpm selama 5 menit dan

dilakukan sebanyak 3 kali pengujian. Adapun data yang diambil dalam

pengujian berjalan ini adalah konsumsi bahan bakar pada kondisi stasioner.

Data yang diambil tiap pengujiannya dilakukan pada cuaca dan lokasi

pengujian yang hampir sama. Langkah pertama atur putaran mesin hingga

mencapai putaran mesin yang diinginkan setelah itu isi bahan bakar pada

tangki buatan sampai 150 ml, hidupkan motor dengan cara diengkol lalu

stopwacth dihidupkan. Setelah 5 menit mesin dimatikan, kemudian lihat

bahan bakar yang tersisa pada tangki buatan lalu hitung konsumsi bahan

bakar pengujian dengan cara volume awal dikurangi volume akhir pengujian

pada tangki buatan kemudian dicatat. Lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali

pengujian pada tiap-tiap tahap pengujian filter dan lakukan pengujian

tersebut pada masing-masing variasi putaran mesin yang akan diujikan.
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D. Diagram Alir  Penelitian

Adapun penelitian akan dijelaskan menggunakan diagram alir yang

ditunjukkan pada gambar berikut ini :

mulai

Mempersiapkan Alat daan Bahan

Pembuatan pelet dengan variasi komposisi Z100:F0,Z75:F25, Z50:F50,
Z25:F75, Temperatur aktivasi fisik 100oC, Aktivasi kimia 0,25N

Pengemasan pelet menggunakan kawat strimin menyerupai bentuk filter
udara kendaraan

Instalasi dan tune up sepeda motor agar siap uji

Pengujian berjalan, akselerasi, dan stasioner

A

Data variasi
komposisi
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A

Pembuatan pelet dengan variasi komposisi terbaik dengan

temperatur aktivasi fisik 100oC dan aktivasi kimia HCL 0,5N ;

0,75N; 1N; 1,5N dan 2N

Pengemasan pelet menggunakan kawat strimin

menyerupai bentuk filter udara kendaraan

Instalasi dan tune up sepeda motor agar siap uji

Pengujian berjalan, akselerasi, dan stasioner

Pembuatan pelet dengan variasi temperatur aktivasi fisik

150oC,175oC 200oC dan 225oC, variasi campuran zeolid dan fly

ash terbaik dan aktivasi kimia HCL terbaik

Pengemasan pelet menggunakan kawat strimin

menyerupai bentuk filter udara kendaraan

B

Data aktivasi kimia
HCL
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B

Pengujian uji emisi degan kondisi stasioner

2500rpm dan 4500rpm

Instalasi dan tune up sepeda motor agar siap uji

Hasil dan pembahasan

Keimpuplan dan saran

Selesai

Pengujian berjalan, akselerasi, dan stasioner

Filter terbaik

Data aktivasi
temperatur

Data



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Adapun kesimpulan yang telah didapat setelah melakukan pengujian adalah

sebagai berikut :

1. Variasi filter komposisi zeolid dan fly ash normalitas kimia HCl terbukti

dapat mengoptimalkan konsumsi bahan bakar lebih hemat dibandingkan

tanpa menggunakan filter variasi, filter terbaik dalam konsumsi bahan bakar

pada uji jalan adalah filter zeolid dan fly ash normalitas HCl 1N komposisi

Z75:F25 temperatur pengeringan 200oC presentase yang diperoleh sebesar

20,08% (16,67 ml lebih hemat), terbaik kedua adalah filter dengan

normalitas HCl 1N komposisi Z75:F25 temperatur pengeringan 200oC

presentase yang diperoleh sebesar 17,27% (14,33 ml lebih hemat) dari pada

filter tanpa menggunakan zeolid dan fly ash normalitas HCl sebesar 83 ml.

2. Pada putaran sedang 2500 rpm kadar CO2 filter zeolit dan fyl ash aktivasi

kimia mengalami penurunan sebesar 20% dan filter zeolit dan fly ash alami

mengalami kenaikan sebesar 7,7% dari filter asli, pada putaran tinggi 4500

rpm filetr zeolit dan fly ash aktivasi kimia maupun alami mengalami

kenaikan sebesar 74,4% dan 126,4% dari filter asli.

3. Filter zeolid dan fly ash dengan normalitas kimia HCl terbukti dapat

meningkatkan tenaga mesin pada motor bensin 4-langkah, filter terbaik
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dalam meningkatkan tenaga mesin adalah filter dengan normalitas 1N

temperatur pengeringan 225oC komposisi Z75:F25 meningkatkan tenaga

mesin sebesar 19,11% (4,42s lebih cepat), terbaik kedua adalah filter dengan

normalitas 1N temperatur pengeringan 200oC komposisi Z75:F25

meningkatkan tenaga mesin sebesar 19,08% (4,41s lebih cepat) dari pada

filter tanpa menggunakan zeolid dan fly ash normalitas HCl sebesar 23,13s.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengujian lanjutan dengan menggunakan aktivasi fisik dengan

temperatur lebih besar.

2. Melakukan pengujian dengan  menggunakan sepeda motor bensin 4-langkah

dengan cc yang lebih besar serta yang telah menggunakan sistem ijeksi.

3. Merancang desain filter sesimpel mungkin agar dapat menyatu antara filter

asli dengan filter pelet agar lebih mudah penggunaanya dan maksimal

fungsinya.
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